Nederlandse Kuipplantenvereniging – Regio West
DECEMBER 2018

N I E UWS BRI E F

INHOUD
1 – Van het bestuur
2 – Ledenbijeenkomst in Moordrecht
op 16 februari 2019
3 – Excursies in 2019
4 – Plumeria-zaailingen op reis
5 – Overige informatie

1 – VAN H ET B ESTUU R
Dit is al weer de laatste nieuwsbrief
van Regio West in 2019. Totnutoe
hebben we 13 keer onze gezamenlijke
passie voor kuipplanten in woord en
beeld met je gedeeld en er over
geïnformeerd.
Wat zou het leuk zijn als er komend jaar
meer van jullie de nieuwsbrief
zouden gebruiken als platform om
feiten en ervaringen uit te wisselen.
We weten het: alle begin is moeilijk,
maar zou je iets willen bijdragen aan de
nieuwsbrief dan helpen we je zo nodig
maar al te graag via cmfmeere@ziggo.nl.
Het bestuur is ook volop bezig met het
programma van 2019. Graag zouden we
meer leden zien die actief deelnemen
aan de activiteiten. Daar hebben we de
hulp van zoveel mogelijk leden bij nodig.
Alleen kan het regiobestuur dat niet…
laat ons je ideeën en wensen horen!
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2 – LED EN B IJ EEN KOMST OP
16 FEB RUAR I I N MO OR DR EC HT
Op zaterdag 16 februari wordt de eerste
ledenbijeenkomst van 2019, zoals gebruikelijk gehouden in de kantine van De IJssel
Coatings BV, Centrumbaan 960 (industrieterrein Gouwepark), 2841 MH Moordrecht.

•Ontvangst om 10.00 uur met koffie/thee
door onze gastvrouwen Ellie van der Eijk en
Geesje Maas.
•Om 10.30 uur zal Bert Vermeijden,
verbonden aan Garden Tours en het mooie
magazine De Tuin in 4 seizoenen, een lezing
houden, getiteld Op reis langs tuinen in de
(sub)tropen. Als fotograaf zal hij ons
daarbij zeker ook in beeld verrassen.
Al vele jaren organiseert Bert Vermeijden
tuinreizen, waarbij hij ook menige tuin
onder (sub)tropische omstandigheden heeft
bezocht. Hij zal tijdens zijn lezing tal van
plekken aandoen die zeker voor kuipplantliefhebbers interessant zijn.
Uitgebreidere informatie volgt in een van de
komende nieuwsbrieven.
•Na de lunch zal aandacht worden besteed
aan het activiteitenprogramma 2019.
•Uitwisseling zaailingen,
stekken en kuipplanten.
Noteer
•Piet Keijzer kan zorgen
a
lvast dez
voor meststoffen als hij
e
l
edenbije
van tevoren de bestelling
enkomst in
via de mail ontvangt
je
agenda!
keijzberg@hetnet.nl

3 – EXCU RSI ES I N 2019... HOE MEER ZI ELEN HOE MEER VR EUGD...
Regio West heeft aardig wat leden en het
bestuur probeert elk jaar een leuk programma aan activiteiten voor hen samen te
stellen. Van die grote groep leden doet een
relatief kleine groep daar actief aan mee.
Door verschillende redenen neemt het
aantal deelnemers ook af.
In de vorige nieuwsbrief stonden we
uitgebreid stil bij wat tijdens de laatste
ledenbijeenkomst op 13 oktober hierover
werd opgemerkt. Helaas kregen we daar
geen respons op.
Nogmaals, op onderstaande vragen, maar
ook wat er verder in de nieuwsbrief over dit
onderwerp stond, zouden we graag van zo
veel mogelijk leden een reactie krijgen:
Sluiten die activiteiten en de nieuwsbrief
aan bij de individuele wensen van de
leden?
Waardoor doet een heel grote groep in
de regio niet actief mee?
In de tussentijd is het regiobestuur doorgegaan met het programma voor 2019: hieronder staan een aantal opties voor excursies
op een rijtje. Daarbij moet wel opgemerkt
worden dat de contacten met de kwekerijen/tuinen nog gelegd moeten worden.
Daarom zijn bij een aantal opties meer mogelijkheden opgenomen in geval er een
kwekerij/tuin afvalt.
A. Eendaagse excursie eind april/begin mei
met als opties:
Optie A1
π RMPlants, Amstelveen,
π Waterdrinker, Aalsmeer
π Bental, Rijsenhout (groot assortiment
kuipplanten bij alle drie de bedrijven)

•

• Optie A2

π kwekerij Ziara, Naaldwijk (colocasia’s,

musa’s, hedychiums, alpinia’s etc)

π Sunsister, Naaldwijk, (diverse planten)
π Richplant, Naaldwijk, (plumeria’s)
π Evanthia, ’s-Gravenzande,

(groene tropische zaailingen)
π Dracaena-kwekerij ‘De Plaats’,
Honselersdijk
B. Eendaagse excursie Aalsmeer en
Woubrugge op 20 mei
π Morning Glory, Aalsmeer
(groot assortiment (kuip)planten)
π Waterdrinker voor lunch
π kwekerij L.J. Noordam, Woubrugge
C. Tweedaagse excursie op vrijdag 31 mei en
zaterdag 1 juni met als opties:
π Kwekerij Zeelenberg, Dongen
(fuchsia’s, pelargoniums, streptocarpussen)
π Kleine Costarica, Someren,
(tropische vlindertuin)
π Flores in Terra, Melderslo
(groot assortiment kuipplanten)
π Keda B.V. Exotics Plants, Ospel (cactussen,
succulenten, palmen, exclusieve planten)
π Glorious Gloriosa, Maasbree
(Gloriosa, Heliconia, Mandevilla)
Voor een meerdaagse excursie in augustus
zijn er verschillende opties die we willen
voorleggen als we, hopelijk vele, reacties op
het bovenstaande krijgen.
Het standpunt van het regiobestuur is
dat de vereniging er in de eerste plaats
is om gezamenlijk de interesse voor
kuipplanten te delen en informatie en
kennis uit te wisselen. Dit gebeurt
tijdens bijeenkomsten en excursies.
Daarnaast is er het uitwisselen van
planten en stekken.
Tot slot is er de mogelijkheid om gezamenlijk planten aan te schaffen.
Maar dit alles kan uitsluitend als er
genoeg leden actief hieraan deelnemen!

4 – PLUMI-EXPEDITI E NA AR HORTUS OVERZEE I N DEN H ELD ER
De plumeriawerkgroep (bestaande uit
Annette Seffelaar, Ton van Zwet, Rudy
Vrooman, Cees Meere en Frits van Melle)
zaaide in 2017 plumeriazaad van verschillende herkomst.
Dat ging allemaal zeer voorspoedig zoals u
al eerdere nieuwsbrieven kon lezen. Aan het
einde van het eerste seizoen verhuisden de
planten van de kas bij Ton van Zwet naar de
overwintering bij de Hortus Overzee in
Den Helder, waar ze dankzij de goede
zorgen van Juul van Dam en haar mensen
goed het koude seizoen doorkwamen.
Ook in 2018 ging het voorspoedig zodra de
plumi’s weer op hun vertrouwde stekkie
stonden in de kas van Ton.
Frits van Melle doet verslag.
Donderdag 1 november was het weer zo ver.
De planten van het plumeria-zaailingenproject gingen voor de tweede keer van hun
zomerresidentie in Wateringen naar hun
winterpaleis in Den Helder.

De plumi van Frits moet een voorbeeld in
de toekomst worden voor de planten van
het kweekproject.
Voordat ik uit Dinteloord afreisde maakte
ik nog een rondje door mijn kas als
tijdelijk afscheid. Twee van mijn plumi’s
stonden nog (maar net) in bloei.
Ook mijn favorieten (driejarige zaailingen,

De plumi’s in de kas, kort voor vertrek naar Den Helder. Rudy Vrooman staat erbij ter indicatie
van de grootte. Niet gek voor planten van iets meer dan anderhalf jaar oud.

LINKS – De plumi’s
van het kweekproject zouden
qua grootte wel eens volgend jaar
in bloei kunnen komen.
BOVEN – Ton heeft al aangetoond
dat goed onder de knie te hebben.
ONDER – Ook Cees had deze zomer
al weelderige bloei.
opgekweekt uit zaad die ik zelf in Madagaskar had geoogst ) deden het goed.
Na een moeizaam begin in het voorjaar
stonden ze nu te stralen in het zonnetje.
Ze waren inmiddels zo’n 30 cm hoog.
Ja, je leest het goed: wel 30 cm hoog!
Alle reden om trots te zijn. Met een joviale
zwaai nam ik afscheid van mijn schatten
en vertrok naar Wateringen, daarbij
begeleid door het gekrijs van een paar
duizend wilde ganzen die ’s winters
steeds bezit nemen van onze polder.
Al direct reed ik me vast in een, in deze
omgeving ongebruikelijke, file. Er zouden
er die dag nog vele en veel langere volgen.
Na het gebruikelijke warme welkom
met hete koffie bewonderden we de
schitterende kuipplanten die Ton op zijn
ruime, overdekte terras weet te kweken.
Daarna door naar de aangrenzende kas.
Daar stonden onder andere de plumeria’s
van ons project die Ton de afgelopen
zomer voor de werkgroep heeft verzorgd.

Het ideale moment, zo had ik mij vooraf
bedacht, om eens lekker te gaan opscheppen
over de prestaties van mijn troetels, afgelopen
zomer. En net toen ik mijn mond open wilde
doen om aandacht te vragen voor mijn
geniale kweekprestatie viel mijn oog op een
weelderige berg groen. Plumeria-groen!
Op een tafel van dertig bij een meter stonden
meer dan tachtig anderhalf jaar oude plumi-

zaailingen te pronken. De meeste zo’n driekwart meter hoog, een flink aantal al fraai
vertakt. Ik voelde me helemaal verschrompelen tot het formaat van mijn plumen die
ik zo had willen ophemelen. Was ik even blij
niet al bij de koffie met mijn opschepperij
begonnen te zijn!
We sorteerden de zaailingen (nou ja, zaailingen; kun je planten van bijna een meter
hoog nog zaailingen noemen?). Planten
afkomstig uit een zelfde peul werden bij
elkaar gezet om ze goed te kunnen vergelijken. Ton trad op als scherprechter. Planten
die naar zijn mening vanwege hun ‘tegenvallende’ ontwikkeling niet het recht verdiend hadden om in Den Helder te mogen
overwinteren werden onverbiddelijk aan
de kant gezet. De kleinste daarvan mat
altijd nog een halve meter. ‘Minkukels’,
noemde Annette ze. Au au, wat deed dat
zeer!

dat aardig. De minkukels nam Annette mee
naar huis. Zij wil ze gebruiken om het stekken mee te oefenen. Zeker geen stom idee.
De rit naar Den Helder verliep als een speer.
Net een vakantiereisje. Ook daar werden we
hartelijk ontvangen. Alvorens de auto’s leeg
te sjouwen moest natuurlijk eerst de hortus
worden geïnspecteerd. We waren vooral
benieuwd naar het wel en wee van de
plumeria’s die we dit voorjaar hier achtergelaten hadden. Als dank voor de logeerpartij
hadden we de Hortus zes planten cadeau
gedaan. De helft daarvan hadden ze mobiel
en dus in potten gehouden. Zij stonden in de
tropische kas. Tot onze verrassing bleken
deze planten nog groter en weelderiger te
zijn dan die van Ton. Om nog maar te zwijgen over de planten die ze in de vlinderkas
in de volle grond gezet hadden. Die waren
zelfs nog groter en overdadiger!

De planten die door Strenge Meester Ton
waren goedgekeurd, werden in twee auto’s
geladen. Of gestapeld, dat is misschien een
beter woord. Tegen de verwachting in lukte

Jammer is dat op
een foto zo slecht
te zien is hoe groot
de plumi’s in Hortus
Overzee in een jaar
zijn gegroeid: ze
zijn ruim een meter
en de bladeren hebben een lengte van
ruim 30 centimeter.

Onze plumeria’s kregen een nóg betere plaats dan het jaar daarvoor.
Maar niet spintloos. Ik vertelde hen over de
wier-behandelingen waarmee ik mijn planten ook afgelopen zomer vrij heb weten te
houden van de griezels. Erg interessant
vonden ze dat. Of zij dat ook gaan doen?
Dat zal niet meevallen, denk ik, in een
hortus.
Onze projectplanten kregen een plaatsje in
een ruimte grenzend aan de tropische kas
en de vlinderkas. Hier gaan ze de winter
doorbrengen bij een minimum temperatuur van 17° C.
De lunch gebruikten we in de cafetaria van
het plaatselijke verzorgingstehuis waar wij
in het geheel niet opvielen. De bediening
werd hier verzorgd door drie uiterst vriendelijke dames die uitstekend uitsmijters,
zowel met als zonder ham, konden bakken.
Toch bleken zij ondanks deze zeer te waar-

deren eigenschappen een grote tekortkoming te hebben: hoewel ze al hun hele
leven in Den Helder wonen hadden ze nog
nooit de Hortus bezocht. Wij hebben hen
daar indringend over onderhouden en
ernstig toegesproken. Gelukkig zagen zij
het gebrek in hun ontwikkeling al snel in
en beloofden dit zodra mogelijk te herstellen!
De terugreis verliep voorspoedig. In het
begin. En aan het eind. De laatste 50 kilometer overbrugde ik racend in nauwelijks
een half uur (ik moest plassen, vandaar).
Over de eerste 50 deed ik langer, maar niet
veel. De tussenliggende 100 kostten me
vier uur.
Dat doe ik dus nooit meer, plumeria’s
verhuizen. Nooit meer. Echt nooit, nooit
meer.

Een plumi van Rudy uit Palermo: het begint
met een kluster van knoppen...

De bloeiwijze is heel divers, zoals de plumi
van Annette laat zien, met bij vele een scala
aan geuren.

...waarna je een zomer lang, zoals hier bij
Frits, kunt genieten van de bloemen.
Dat zei ik donderdagavond 1 november.
Nu, veertien dagen later, terwijl ik dit
stukje schrijf, denk ik: ‘Nou ja, misschien
nog één keer dan.’ Want het is toch wel erg
leuk, zo’n gezamenlijk project beleven.
Het uitwisselen van ervaringen, af en toe
bij elkaar de vorderingen (of tegenslagen)
bekijken, samen uitsmijters eten.
En dan straks, last but not least het
opzetten van proeven om te kijken hoe we
het in bloei krijgen het beste kunnen
beïnvloeden.
Dat werkt zo aanstekelijk dat we een
tweede werkgroep hebben opgestart, te
weten: hoe kweek ik Adenium obesum?
Ja, uiteraard familie van de pluum. De hele
groep bestaat al uit twee personen.
Anderen zijn meer dan welkom.

Terug naar de Plumeria. De projectplanten
staan rustig de winter door te komen bij de
hortus. En ondertussen gaat de projectgroep
zich beraden over hoe nu verder. Het is nog
niet zeker of ze weer bij Ton in zijn kas
kunnen. Tot nog toe hebben alle planten
eenzelfde behandeling gehad. Maar ze zijn
inmiddels zo groot dat ze volgend jaar best
wel eens zouden kunnen gaan bloeien.
Welke proeven nemen we dan om te ervaren
welke zaken de bloei het meest bevorderen?
Wat is de beste standplaats?
Is het de hoeveelheid voeding, of alleen de
samenstelling er van?
Dat vergt nog heel wat overleg. En dus ook...
uitsmijters!
Zin om mee te doen? Je bent van harte
welkom! Niets in een vereniging is leuker
dan om iets samen te ondernemen.
Mail voor meer informatie naar
cmfmeere@ziggo.nl

Heel fijne
feestdagen...

...en een
rijkbloeiend
2019!

5 – OVER IGE I N FORM ATI E
π E-mail secretariaat Regio West
π Telefoon secretariaat
π Website
π Facebook
π Info plantbenodigdheden
π Bestellen plantbenodigdheden

cmfmeere@ziggo.nl
070-3994073
www.oranjerie-regio2.net
www.facebook.com/KuipplantenWestNederland/
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=658

keijzberg@hetnet.nl
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=3421
www.oranjerie-regio2.net/?page_id=2967
www.openexotentuinen.be/
www.mooietuinen.be/exotentuineninbe.html
www.tuinenstichting.nl
www.bezoekmijntuin.nl/
www.groei.nl/tuin/tuinontwerp/opentuinenweekend
π Info/opmerkingen over nieuwsbrief Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
π Uitschrijven nieuwsbrief
Oranjerie-Regio2@ziggo.nl
o.a. meststoffen, perlite, stekers
π Werkgroep Plumeria
π Plantenbeurzen
π Open Tuinen websites

